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HEAVEN IN GREECE  

 8 Days 5 Night by SCOOT

11-18 เมษายน 2565/หยดุสงกรานต ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เปิดเสน้ทางใหมท่ีไ่มซ่ า้ใคร กรซี เกาะสวรรค ์เมอืงในฝนั 

โดยสายการบนิ SCOOT 
เดนิทางสูด่นิแดนเทพแหง่สรวงสวรรค ์ เปิดต านานอารยธรรมโลก  

แหลง่ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของกรซี  เทีย่วชมวหิารโบราณของเหลา่เทพ  

ลอ่งเรอืสูเ่กาะในฝนัของนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก  มโิคนอส และ ซานโตรนิ ี 

เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงทีส่ามารถคนืภาษไีดส้งูสดุถงึ 27 เปอรเ์ซ็นต ์

รายการทวัร ์
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

14.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ L สายการบนิสกู๊ต (Scoot) 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเอเธนส ์ประเทศกรซี โดย เทีย่วบนิที่ ีTR611  

21.00 น. ถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง   สนามบนิชางง ี– กรงุเอเธนส ์– อะโครโปลสิ – แหลมซเูนยีน – วหิารโพไซดอน – กรงุ

เอเธนส ์                                                                                             (-/L/D) 

02.30 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR712 
09.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเอเธนส ์ประเทศกรซี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีย่โุรปชา้กวา่ประเทศไทย 4-5 ชัว่โมง ) 
(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
น าท่านเดนิทางสู่อะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขาทีส่งูเด่นในกรุงเอเธนสส์งูประมาณ 

90 เมตร ระหว่างทางแวะแวะถ่ายภาพกับสนามกฬีาโอลมิปิก (Panathenaic Stadium) เป็นหนึง่ใน

สนามกีฬาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยที่นี่เคยใชเ้ป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

โอลมิปิกเป็นครัง้แรกในปีค.ศ. 1896 จากนัน้น าทา่นชมวหิารพารเ์ธน่อน (Parthenon) ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ 

447-432 กอ่นครสิตกาล โดยสถาปนคิอคิตนุิส และแคลลเิครตสิ วหิารพารเ์ธน่อนนีส้รา้งขึน้เพือ่ถวาย

เทพอีาเธน่า นับวา่เป็นสถาปัตยกรรมทีง่ดงามและสมบรูณ์ทีส่ดุ ซึง่เมอืงเอเธนสน์ี้ตัง้ชือ่ตามเทพเีอเธ

นา (Athena) เป็นเมอืงทีม่อีารยะรรมอนัเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกตะวันตกอกีดว้ย 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูแ่หลมซเูนีย่น (Cape Sounion) ระยะทาง 65 กม.  ในเขตอา่วซาโรนคิ ตลอดรมิฝ่ัง

ขา้งทางท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศรมิชายหาดกายฟาดา้ (Beaches of Glyfada) ซึง่เป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทางทะเลทางตอนใตข้องแหลมซเูนีย่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วหิารเทพโพไซดอน 
(Temple of Poseidon) ซึง่ชาวกรกีเชือ่วา่เป็นเทพเจา้ทีค่อยปกป้องพทิักษ์มหาสมทุรทัง้หมด ซึง่ใน
อดตีวหิารแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้โพไซดอน และเป็นทีเ่คารพบชูาเทพเจา้โพไซดอนกอ่นออก
เดนิทางสู่ทอ้งทะเล อสิระใหท้่านถ่ายภาพบรรยากาศและความประทับใจบนยอดเขา ไดเ้วลา
พอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเอเธนส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พักที ่ HOTEL AMALIA ATHENS ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม   กรงุเอเธนส ์- เกาะมโิคนอส                                                                     (B/L/D) 

05.45 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืพรีาอซุ (Piraeus Port)  
   รับประทานอาหารเชา้แบบ Box Set 
07.00 น. น่ังเรอื SEA JET HIGH SPEED ออกเดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส (Mykonos) ล่องไปตามทะเลอเีจีย้น 

บนเรอืเต็มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกสบายครบครัน เดนิทางถงึท่าเรอืเกาะมโิคนอส เกาะแห่ง
ไฮโซไซตี ้ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลก 

09.40 น. น าท่านชม “Small Venice” (Mikri Venetia) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดรมิทะเลอเีจีย้นที่มี
บรรยากาสคลา้ยคลงึกับนครเวนสิ ประเทศอติาล ีมหัศจรรยก์ับ Windmills หรอืกังหันกลางทะเลที่
เรยีกว่า Kato Myloi ในอดตีทีม่มีากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลอืเพยีง 7 อันเท่านัน้ ตัง้เรยีงรายอยู่รมิ
ชายฝ่ังเป็นซมิโบลกิของภมูปัิญญาชาวบา้นเนือ่งจากเกาะนีม้คีลืน่ลมแรงเกอืบตลอดปีโดยเฉพาะชว่ง
เดอืนกรกฎาคม และสงิหาคม 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าท่านชมยา่น Chora หรอื ยา่น Old Town ทีม่คีวามงดงามประกอบดว้ยบา้นเรอืนสขีาวทุกหลังตัด
กบัโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบยีงดอกไมท้ีร่ายรอบดว้ยกลุม่เรอืหลากสสีันอันเป็นภาพพืน้เมอืงทีห่าชมได ้
ยาก จากนัน้เป็นเวลาอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศทีส่วยงามของเกาะมโิคนอส และชอ้ป
ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พักที ่ HOTEL SAN ANTONIO SUMMERLAND ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่  เกาะมโิคนอส – เกาะซานโตรนิ ี – ฟิรา่                                                     (B/L/D) 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเกาะมโิคนอส   

09.50 น. น าท่าน น่ังเรอื SEA JET เดนิทางสู ่เกาะซานโตรนิี่ (Santorini) เพลดิเพลนิกับเกาะทีม่ชี ือ่เสยีงเป็น
อนัดับ 1 ในหมูเ่กาะคคิลาดสี (Cyclades) และไดรั้บความนยิมจากนักท่องเทีย่วทั่วโลก “หากใครไม่
ไดม้าเกาะนี้ ก็เหมอืนยังมาไม่ถงึประเทศกรีซ”   ซานโตรนิีเป็น เกาะที่ไดรั้บการคัดเลือกจากนัก
เดนิทางใหเ้ป็นเกาะทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในโลก โดนเด่นดว้ยบา้นเรอืนทีป่ลูกอยูร่มิหนา้ผา ดว้ยตัวบา้นสี

ขาว หลังคาโคง้กลมสนี าเงนิ มนัชา่งงดงามดจุภาพเขยีน 
11.55 น. ถงึทา่เรอืเทยีรร์า่ เกาะซานโตรนิี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟิรา่ (Fira) เมอืงหลวงของเกาะซานโตรนิ ีน าทา่นขึน้เคเบลิ คาร ์เพือ่ชมความ

งามของเกาะซานโตรินี จากมุมสูง จากนั้นเป็นเวลาอิสระใหท้่านไดเ้ที่ยวชมเกาะซานโตรินี 
เพลดิเพลนิไปกบับา้นเรอืนทีส่วยงาม และเลอืกซือ้สนิคา้ทีน่่าสนใจ  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง        
พักที ่ HOTEL AEGEAN SANTORINI ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ (2 คนื) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่า้         เกาะซานโตรนิ ี– ชาดหาดด า/แดง – ชมิไวน ์–   หมูบ่า้นเอยี                      (B/L/-) 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสูห่าดทรายแดง (Red Beach)  เป็นหาดทีเ่ต็มไปดว้ยหนิกอ้นใหญ่ และหนิเหล่านัน้

เป็นสแีดง เกดิจากหนิทีม่แีร่ธาตุต่างๆทีท่ าใหเ้ป็นสแีดง จากนัน้น าท่านชมรอบเกาะซึง่แต่งแตม้ดว้ย
สิง่กอ่สรา้งทรงเหลีย่มสขีาวสะอาดตาตัดขอบประตู, หนา้ต่างดว้ยสฟ้ีาเขม้ งดงามจับตาดั่งทีป่รากฏ
บนโปสเตอร ์และหนังสอืท่องเทีย่วต่างๆ จากนัน้เดนิทางสูห่าดทรายด า (Black Beach) ทีช่ายหาด
เป็นทรายสดี าสนทิเนือ่งจากเถา้ลาวาของภเูขาไฟทีเ่คยระเบดิมาหลายครัง้ในอดตี และชม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. น าทา่นแวะชมิไวน ์ณ Venetsanos winery  ณ สถานทีแ่หง่นีจ้ะมไีวนใ์หท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลากหลาย 
ราคาไมแ่พง แถมยงัมรีสชาตทิีนุ่่มลิน้ ทา่นไมค่วรพลาดลิม่ลอง และควรคา่แกก่ารน ากลับมาฝากคนที่
ทา่นรักทีอ่ยูท่ีเ่มอืงไทยอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นเอยี (Oia) เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพของทอ้งทะเลสฟ้ีาครามสดุลูกหูลูกตา 
รา้นคา้ 2 ขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารัก อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย 
อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนเกาะ ซึง่มรีา้นอาหาร และบูตกิแบรนด์ศูนยก์ลางแสงสเีสยีงของเกาะนี ้
รวมถงึสนิคา้แบรนดเ์นมจะกระจัดกระจายอยู่ตามตรอกซอกซอย น าท่านชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วย
ทีส่ดุของเกาะ อสิระใหช้มภาพพระอาทติยส์แีสงสด ริว้สแีดงเจอืสมีว่ง สม้ของทอ้งฟ้าเหนอืทอ้งทะเล
สฟ้ีาครามสดุลกูหลูกูตา ความงามเกนิกวา่ค าบรรยายใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระรับประทานอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตัว 
พักที ่ HOTEL AEGEAN SANTORINI ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ (2 คนื)   

 

วนัทีห่ก  เกาะซานโตรนิ ี– กรงุเอเธนส ์                                                                    (B/L/-) 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารเชา้เป็นเวลาอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาสัย หรอืชมความงามของเกาะซานโตรนิีบริ

เวณโรงแรมทีพ่ัก 

11.45 น.  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเกาะซานโตรนิ ี 
แจกอาหารกลางวันแบบ Box Set เพือ่รับประทานอาหารกลางวันภายในเรอื  

12.45 น. น าทา่นน่ังเรอื SEA JET HIGH SPEED ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเอเธนส ์ 
18.00 น. ถงึทา่เรอืพรีาอซุ กรงุเอเธนส ์
 น าท่านเดนิทางสู ่Athens McArthurGlen Designer Outlet  ระยะทาง 34 กม. ศูนยร์วมสนิคา้แบ

รนด์เนม และสนิคา้น าสมัย โดยเฉพาะสนิคา้  แบรนด์ที่ข ึน้ชือ่ในทวีปยุโรป อาท ิAdidas, Boss, 
Calvin Klein, Champion, Geox, Lacoste, Moschino, Nike, Salvatore Ferragamo, Tommy และ
อกีมากมาย เป็นเวลาอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกซือ้สนิคา้  

ชอ้ปป้ิงจใุจไดถ้งึ 21.00 น. 
อสิระรับประทานอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที ่ พักที ่ HOTEL AMALIA ATHENS ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcarthurglen.com%2Fat%2Fdesigner-outlet-parndorf%2Fde%2F&ei=dhX9VJjsCIfluQTPh4DoBw&usg=AFQjCNEzlSL-OEkKaaiXRZNzZLEqhfXZtQ&sig2=TPrfPE5Ki1WrSP_agYmXIw&bvm=bv.87611401,d.c2E


วนัทีเ่จ็ด  สนามบนิเอเธนส ์– สนามบนิชางง ี                                                             (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น. น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเอเธนส ์ระยะทาง 30 กม. 

11.40 น.     ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิสกูต๊ (Scoot) เทีย่วบนิ TR713 
 

วนัทีแ่ปด สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                          

03.40 น.     เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง ประมาณ 4 ชัว่โมง 

08.20 น.     ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR624 

09.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 
 

อตัราคา่บรกิาร  

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศรับ-สง่ จากสนามบนิ-โรงแรมทีพ่ัก  

 คา่อาหาร 13 มือ้ (เชา้ 5 มือ้, กลางวัน 5 มือ้, เย็น 3 มือ้) 

 โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Hotel Amalia Athens หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

2. Hotel San Antonio Summerland Mykonos หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

3. Hotel Aegean Santorini หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่กรซีและคา่บรกิาร 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย  

× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย 

× คา่โรงแรมกกัตัวตอนมาถงึประเทศไทย 1 วัน  

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

11-18 เม.ย. 2565 59,999.- 59,999.- 58,000.- 55,000.- 13,000.- 



× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Scoot อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศกรซีรบัรองการฉดีวคัซนีทกุยีห่อ้  

 

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 39,999 บาท ช าระภายใน 30 วนักอ่นเดนิทาง 

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไมช่ าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วันกอ่นเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่น

และคนืเงนิจ านวน 12,000 บาท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล  

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 



***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่11 ม.ีค. 2565  คนืเงนิจ านวน 12,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่12 มนีาคม – 26 มนีาคม  2565  คนืเงนิจ านวน 35,900 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่27 มนีาคม 2564 จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

***เอกสารแปลของการยืน่วซีา่ ณ สถานทตูกรซี 

ตอ้งมกีารประทบัตรารบัรองการแปลจากกรมการกงศลุ*** 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ + หนงัสอืเดนิ            
ทางเลม่เกา่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทกุเลม่ 

o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 3.5x4.5 เซ็นตเิมตร จ านวน 2 รปู ขึน้อยูก่บั 
ประเทศทีจ่ะเดนิทาง (รปูตวัอยา่งดงันี)้ 

 

 

 

 

 

 

o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย ส าเนาหลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง + 

แปลภาษาองักฤษ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง  

*พนกังานบรษิทั หนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิ ระบชุือ่-ต าแหนง่-เงนิเดอืน-วนัลาใหค้รบ เป็นภาษา 

องักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 

สถานทตู  

*เจา้ของบรษิทัและกรรมการบรษิทั ส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+ แปลภาษาองักฤษ  

*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ (สถานทตูรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณ์ 
ทีส่ดุ)  

*1.หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

*2.Statement เป็นภาษาองักฤษ ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคารตวัจรงิ  



*******************ส าคญัในการขอสเตทเมน้ท*์******************** 

** กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ (ทางเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลกูคา้วา่ควรจะตอ้งไปขอจาก 

ธนาคารวนัไหนอกีคร ัง้นงึ)  

* เด็กจะตอ้งท าเอกสารรับรองบญัช ีและสเตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืนบญัชอีอมทรัพยต์ัวจรงิจากทางธนาคารบดิาหรอื

มารดา เพือ่ใชใ้นการยืน่ 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ               

ชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 

ทีว่า่การอ าเภอ 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o ส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปล) หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชุด  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด  

***กรณีทีฝ่่ายใดฝ่านหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.ส าเนาสมรส 2.ส าเนาใบมรณะบตัร โดยเอกสาร

ท ัง้หมดจะตอ้งมกีาร  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 

ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

*หมายเหต*ุ การนดัควิยืน่วซีา่ ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยา่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจ านวนควิของสถานทตูใน

แตล่ะวนั เพราะฉะน ัน้ วนัทีล่กูคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไดย้ืน่เสมอไป 

*เอกสารทีใ่ชย้ืน่อาจจะมปีรบัเปลีย่นบางอยา่ง ณ วนัทีจ่ะยืน่ ทางเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  

การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์

ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 

ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  15 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


